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ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
13/1999. /XII.15./ SZÁMÚ 

 
R E N D E L E T E  

 
KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

 
 

Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV törvény 1. §. /6/ bekezdés a.) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva, hogy méltó módon megörökítse, kiemelten elismerje azon személyek, 
közösségek, szervezetek tevékenységét, akik nagymértékben hozzájárultak Atkár község 
fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntetéseket alapítja: 
 
 

„ATKÁR DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
 

1. § 
(1)  Az „ATKÁR DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím Atkár község Önkormányzatának 

legmagasabb elismeréseként azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek 
adományozható, akik: 

a.) a település gazdasági, társadalmi, tudományos, művészeti vagy sport életében 
maradandót alkottak, 

b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a haladás, a kultúra 
vagy művészet ügyét, közvetlenül vagy közvetett módon hozzájárulva ezzel 
ATKÁR község tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez. 

(2)  Háromévente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható. 
(3)   A díszpolgári cím indokolt esetben már elhunyt személynek is adományozható. Elhunyt 

személy kitüntetése esetén a kitüntető címekkel együtt járó adományokkal és a címmel 
járó jogokkal kapcsolatos rendelkezések nem alkalmazhatók. 

 
2. § 

(1)  Az „ATKÁR DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet – az elismert kimagasló érdem 
megjelölésével – a Képviselő-testület minősített többséggel adományozza. 

(2)  A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű díszpolgári oklevelet kell kiállítani, 
amit ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni. 

(3)2 A kitüntetett személynek Atkár község címerével ellátott aranygyűrű vagy egyéb, a 
kitüntetéshez méltó emléktárgy adományozható. 

(4)  A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet: 
a.) a képviselőtestület bizottsága, 
b.) polgármester 
c.) képviselő 
d.) községben működő intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek, 
érdekközösségek, 
e.) legalább 150 atkári állandó lakos. 

(5)   A javaslatnak tartalmaznia kell: 
- a javasolt személy adatait, 
- a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását. 
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(6) 2 A kitüntetésre vonatkozó javaslatot (javaslatokat) a Képviselő-testület valamennyi 
bizottsága – vizsgálva a személy, a tevékenység kiemelkedő jellegét – véleményezi. 

 
3. § 

(1)  Atkár község díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és 
megbecsülésben részesíti. 

(2)  Atkár díszpolgárát 
a.) megilleti az „ATKÁR DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím viselésének joga, 
b.) az önkormányzat, az önkormányzat intézményei, vagy a Polgármesteri Hivatal által 

rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni, 
c.) önkormányzati döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjának 

válaszható 
d.) önkormányzati intézmények kulturális és sportrendezvényeit ingyen látogathatja, 

szolgáltatásait térítésmentesen veheti igénybe. 
 

4. § 
A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet. A névkönyv 
tartalmazza: az adományozott nevét, munkahelye (hivatali állását), adományozás jogcímét, 
adományozásról szóló határozat számát, s adományozás időpontját. 

5. § 
(1) A Képviselő-testület minősített többségű döntésével a kitüntető címet megvonhatja attól, 

aki annak viselésére magatartásával érdemtelenné válik. 
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 

jogerősen eltiltott. 
 

„ATKÁR KÖZSÉGÉRT” kitüntetés 
 

6. § 
„ATKÁR KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, 
közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a gyógyítás, 
az oktatás-nevelés, a fejlesztés, a sport, a gazdasági élet terén, az önkormányzati feladatok 
végrehajtását elősegítő, példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Atkár 
fejlődéséhez, hírneve növeléséhez. 
 

7. § 
(1)  Az „ATKÁR KÖZSÉGÉRT” kitüntetést a Képviselőtestület adományozza.  
(2)  Két évente legfeljebb két kitüntetés adományozható általános szabály szerint. Ebből egy 

kitüntetés személynek, egy kitüntetés közösségnek vagy szervezetnek adományozható. 
A Képviselőtestület döntésétől függően a kitüntetések adományozhatók csak 
személyeknek, illetve közösségeknek. 

(3)  Kitüntetés adományozására javaslatot a 2. §. (4) bekezdésében felsoroltak tehetnek. 
 

8. §. 
(1)  A kitüntetett személynek, közösségnek díszes kivitelű oklevelet kell kiállítani, amit 

ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni. Az oklevél tartalmazza az 
adományozó nevét, a kitüntetés nevét, a kitüntetett nevét, valamint az adományozás 
idejét. 

(2)  A kitüntető címhez plakett adományozandó, melyet Atkár község címerével és 
„ATKÁR KÖZSÉGÉRT” felirattal kell díszíteni. 
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(3)  Az „ATKÁR KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozásáról nyilvántartást kell vezetni, 
melyben az adományozás indokát is fel kell tüntetni. A nyilvántartás vezetéséről a 
jegyző gondoskodik. 

 
9.§2 

 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
10. § 

(1)  A kitüntetésekről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé. 
(2)  A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket Atkár község költségvetésében 

kell biztosítani. 
(3)  A kitüntetési javaslatot minden év május 30-ig kell a polgármesternek megküldeni. 
(4)  A kitüntetések ünnepélyes átadására minden év augusztus hó 20-i (október 23-i) 

ünnepségén kerül sor. 
(5)  Az „ATKÁR KÖZSÉGÉRT” kitüntetés megvonására az 5. § rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 
 

11. § 
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. január hó 1-től kell 
alkalmazni. 
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Atkár, 1999. december 15. 
 
 

Sivák István                                                    Benei Bertalan 
  Jegyző                                                            polgármester 

 
 

ZÁRADÉK: 
 
1.) 13/1999. /XII.15./ rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. január hó 
1-től kell alkalmazni. 
2.) 32/2007. (XII. 19.) számú rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 
1-jétől kell alkalmazni 
 
 

 
Atkár, 2007. december 19. 
 

Dr. Jakab Csaba 
jegyző 


